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Guimarães 2016
11.03—12.03

SEX 11 — Paço dos Duques de Bragança
SÁB 12 — Espaços Criativos de Brito
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Quarteto de Cordas 
de Guimarães

É um projeto inovador de residência ar-
tística, que visa desenvolver uma oferta 
constante na área da música de câmara 
a partir da cidade de Guimarães. Assim, 
tendo como base uma série de concer-
tos regulares na cidade e concelho de 
Guimarães, o QCG tem como princi-
pal objetivo a promoção de Guimarães 
como plataforma de criação própria que 
irá servir de embaixador da cidade, tan-
to em Portugal como no estrangeiro. 
A criação de uma forte identidade artís-
tica aliada à promoção de novas pontes 
com outras artes tais como as artes visuais, 
dança e artes plásticas fomentando a cria-
ção artística “made in” Guimarães, são 
os principais objetivos desta formação.
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11.03 
sexta-feira

 21:30 

Concerto: 
Quarteto
de Cordas de 
Guimarães
Paço dos Duques de Bragança

12.03
sábado

 21:30 

Concerto: 
Quarteto
de Cordas de 
Guimarães
Espaços Criativos – Brito

programa

J. Haydn 
Quarteto em Sol 
Maior op. 77 n. 1

P. Glass  
Quarteto n. 2

F. Mendelssohn 
Quarteto em 
Lá menor op. 13
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emanuel salvador
violino

Descrito pela revista The 
Strad como “um dos melhores 
violinistas Portugueses 
da sua geração”, conta 
com apresentações como 
solista, músico de câmara e 
concertino de orquestra em 
quatro continentes. Depois de 
terminar os seus estudos em 
Portugal, Emanuel prosseguiu 
os seus estudos em Londres, 
onde se formou na Guildhall 
School of Music and Drama e 
Royal College of Music. A sua 
carreira multifacetada leva-o 
a apresentações regulares a 
solo com várias orquestras, 
tais como, a Sinfónica de 
Brasília, Orquestra da Rádio 
Mexicana e Rotterdam 
Ensemble, entre outras; 
apresentações em festivais, 
tais como International 
Spring Orchestra Festival 
(Malta), Winter Nights 
(Bulgária) ou Eternal Spring 
Chamber Music Festival 
(México). Da sua discografia 
constam gravações que têm 

sido aclamadas pela crítica 
tais como a gravação dos 
concertos de Karl Fiorini 
com a Sudecka Philharmonic, 
música de câmara com 
o Baltic Neopolis String 
Quartet ou Kinematic 
Ensemble.
Foi concertino da Orquestra 
do Norte de 2005 a 2014 e 
é desde 2015 concertino da 
Baltic Neopolis Chamber 
orchestra na Polónia. Como 
concertino convidado 
trabalha regularmente com 
a Orquestra Nacional de 
Espanha.
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álvaro pereira
violino ii

Graduado com distinção do 
Conservatório Estatal de 
São Petersburgo - Rimski 
Korsakov (Rússia), integrou 
a classe de violino do 
professor Alexandre Stang. 
Paralelamente, teve contacto 
regular com grandes músicos 
do panorama atual, como 
Nicolaj Znaider e Pinchas 
Zukerman.
Natural de Guimarães,  
Álvaro Pereira iniciou os seus 
estudos musicais no CCM/
Artave, onde foi aluno dos 
professores Ana Cristina 
Mikus e António Soares.
Álvaro tem vindo a 
desenvolver uma interessante 
atividade performativa, 
tendo-se apresentado 
em recitais com piano 
e concertos a solo com 
orquestra nalgumas das 
mais conceituadas salas de 
concerto, mais recentemente 
em São Petersburgo, 
Moscovo,  Novosibirsk,  
Detmold e Goa.  

Atualmente, completa o 
curso kozertexamen (o mais 
elevado grau académico de 
interpretação musical na 
Alemanha), sob orientação do 
professor Thomas Christian 
na HfM Detmold.
É violinista convidado de 
várias orquestras, tanto em 
Portugal como na Alemanha.
Desempenha também 
funções de concertino na 
Orquestra de Guimarães.
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emilia goch
viola d'arco

A violetista Emilia Goch 
formou-se com as melhores 
classificações na Academia de 
Música Ignacy Paderewski, 
de Poznan, onde estudou na 
classe de viola com Dominik 
Rutkowski. Colaborou tanto 
como solista e membro 
de orquestras de câmara 
com artistas de renome, 
tais como: Vasko Vassilev, 
Tomasz Tomaszewski, Daniel 
Rowland, Kevin Kenner, 
Roman Jabłoński ou Anna 
Maria Staśkiewicz. Em 2008, 
fundou a Baltic Neopolis 
Chamber Orchestra, que 
recentemente venceu o 
Grammy polaco para melhor 
álbum do ano. Apresenta-se 
desde então em inúmeros 
concertos de música 
de câmara na Polónia e 
estrangeiro.
Em 2013 liderou a secção de 
viola da Orquestra de Câmara 
da Deutsche Oper na sua 
tournée pela Coreia do Sul e 
em novembro de 2014 Emilia 

foi convidada pela Orquestra 
Covent Garden Soloists na 
sua tournée pelo Sudeste 
Asiático, em Singapura, 
Filipinas, Tailândia, Malásia e 
Vietnam.
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catarina gonçalves 
violoncelo

Iniciou os seus estudos 
musicais no Conservatório de 
Música Calouste Gulbenkian 
de Braga, na classe da 
professora Raquel Alves. 
Conquistou prémios como 
o 1º prémio no Concurso 
Marília Rocha, o 3º prémio no 
Concurso de Instrumentos de 
Arco do Alto Minho e ainda 
o 2º prémio no concurso PJM. 
Foi solista com a Orquestra 
do Norte, Orquestra 
Académica Metropolitana e 
com a Orquestra Clássica da 
Madeira. Frequentou cursos 
de aperfeiçoamento com 
Dimitri Ferscthman, Ília 
Laporev, Márcio Carneiro, 
Anne Gastinel, Konstantin 
Heidrich, Maria de Macedo, 
Pablo de Naverán e Lluis 
Claret. Foi membro da 
EUYO, onde tocou sob a 
direção de Jac van Steen e 
Vladimir Ashkenazy. No 
ano de 2012 integrou como 
chefe de naipe a Fundação 
Orquestra Estúdio. É membro 

do ensemble MPMP, tendo 
já efetuado uma digressão ao 
Brasil. Finalizou no ano de 
2013 a licenciatura na ANSO 
na classe do professor Paulo 
Gaio Lima. Representou 
a ANSO na 4ª edição do 
Prémio Internacional 
Guilhermina Suggia. Integra 
o Trio do Desassossego, 
que venceu a 27ª edição do 
PJM na categoria de Música 
de Câmara, nível superior. 
Desde outubro de 2014 
que frequenta o Mestrado 
na Robert Schumann 
Hochschule Düsseldorf 
na Alemanha, na classe do 
Professor Gregor Horsch.
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próximos eventos

junho (residência 13-18) (concerto 17 e 18)
W. A. Mozart Divertimento em Fá Maior

C. Montero Quarteto de Buenos Aires
A. Dvorak Quarteto “Americano” 

setembro (residência 5-10) (concerto 9 e 10)
G. Puccini Crisantemi

D. Schostakovich Quarteto nº 8 
F. Schubert “A Morte e a Donzela” 

dezembro (residência 12-17) (concerto 16 e 17)
F. Branco Quarteto nº 1

E. Grieg G minor


